
Z Á P I S 
 
ze schůze Komise městské části č. 11 – Tabulový vrch, Olomouc, konané dne 
28.května 2009 v zasedací místnosti KMČ č. 11, Karafiátova 6. 
Přítomni:  JUDr. P. Titz, RNDr. Jiří Stranyánek, Ing. Petr Domácí, RNDr. Zdeň- 
ka Plachá, Ing. Vladimír Buk. Za Městskou policii byli přítomni dva příslušníci  
č. 157/151  a z řad občanů byl přítomen pan Ing. Rostislav FOF. 
 
 
Zahájení: Předseda komise přivítal přítomné členy komise, přítomného občana  
pana Rostislava Fofa a zástupce Městské policie. 
Předseda konstatoval, že KMČ č. 11 je schopna usnášení. 
 
 
Program jednání: 
 
1/ Byla provedena kontrola úkolů zahrnutých do zápisu z předchozí schůze. 
Přítomní členové komise vzali na vědomí  , že všechny uložené úkoly byly 
splněny. 
 
2/ Požadavek občanů bydlící na ulici Foersterova spočívá v tom, že je nezbytně 
nutné obnovit stávající dopravní značení na přilehlém parkovišti před tímto 
domem, a provést rekonstrukci tak, aby bylo možno stávající parkoviště bez 
velkých nákladů obnovit a rozšířit. K tomu je nutno prověřit, komu stávající 
pozemek patří a kdo odpovídá za jeho čištění a údržbu. Komise rovněž vzala na 
vědomí informaci o poškozeném asfaltovém chodníku za restaurací a hernou na 
ulici Okružní. Komise rovněž vzala na vědomí požadavek občanů z domu 
Frágnerova  ul. Č. 10- 12 na opravu laviček na dětském hřišti za tímto domem, 
jedná se o výměnu dřevěných  desek v počtu 12 kusů. 
Komise zadokumentuje současný stav a zahájí patřičná jednání na Magistrátu 
města Olomouce. 
 
3/ Stanovisko k dohodám o záboru veřejné zeleně. 
Komise projednala čtyři dohody o povolení užívání veřejné zeleně:  
Č.j.SmOl/ŽP/55/8285/2009/Jar. 
Č.j.SmOl/ŽP/55/8341/2009/Jar. 
Č.j.SmOl/ŽP/55/8284/2009/Jar. 
Č.J.SmOl/ŽP/55/8122/2009/Jar. 
Členové komise  vzali tyto dohody bez připomínek na vědomí. 
 
 
4/ Komise projednalo současný stav prováděné rekonstrukce chodníků na 
ulicích Stupkova, Kmochova, Junácká a dalších  a zaznamenala pozitivní reakce  



občanů. Lze konstatovat, že pracovníci firmy ,, Opluštil“ odvádí skutečně velmi 
kvalitní práci. 
 
5/ Návrh na  výsadbu zeleně na ulici Jílová, který zpracoval Ing. P. Domácí po 
provedené rekonstrukci parkovišť na této ulici,   a to před domy č. 21 až č. 39  se 
jeví jako reálný a mohl by být realizován ještě v roce 2009. 
 
6/ Členka výboru KMČ č. 11 RNDr. Zdeňka Plachá  ostře zkritizovala současný 
stav, který vznikl po omezení dopravy kamionů na části ulice Foersterova. 
Řidiči těchto vozidel odbočují při vjezdu do Olomouce na křižovatce Litovelská 
na ulici Okružní a vrací se na ulici Velkomoravská po ulici Hněvotínská, která je 
již tak zatížená zvýšeným provozem. V praxi to znamená, že vzniká nový 
problém související s dopravou na ulici Okružní a Hněvotínská. Komise 
registruje první stížnosti občanů na tento nešvar. Věc bude řešena na odboru 
dopravy Magistrátu města Olomouce. 
 
7/ V diskuzi  s příslušníky Městské policie byla opět řešena  otázka odstavených 
vozidel a možnosti jejich likvidace. V současné době je celý problém řešen na 
příslušných orgánech SmOl. 
Schůze komise skončila ve 20. hodin 
 
 
Zapsal JUDr. P. Titz 
 
 
Olomouc dne 29.5.2009 
 
 


